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SIKOSÄRKKÄ SOTKAMO 

Tietokantatunnus: MOR-Y12-002 Muodostumatyyppi: Kumpumoreeni 
Arvoluokka: 4 Karttalehti: 3344 08 Alueen pinta-ala: 23,2 ha 
Korkeus: 315 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 45 m Muodon suhteellinen korkeus: 15 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Sikosärkän kumpumoreenialue sijaitsee Pyssyvaaran ja  
 Ruostevaaran välissä, 33 km Sotkamosta etelään. 
 
Geologia 
Sikosärkän 1000 x 500 metrin kokoinen kumpumoreenialue sijoittuu Kajaanin-Outokummun 
kumpumoreenikentän pohjoisosaan. Kaakkoon viettävälle rinteelle kerrostuneella alueella on pienipiirteistä, osin 
jyrkähköä kummukkoa, jossa hahmottuu paikoin pohjois-eteläsuuntaista portaittaista selännerakennetta. 
Kumpuja on maastossa etenkin luoteisosassa enemmän kuin kartan käyräesityksestä hahmottuu. Kumpujen 
halkaisija on 20-150 metriä ja korkeus 2-15 metriä. Kumpujen itärinteet ovat yleisesti länsirinteitä korkeammat, 
alueen korkein ja jyrkin rinne on kuitenkin pohjoisreunalla. Alueen kokonaiskorkeusero on 45 metriä. Pienet 
suot peittävät kumpujen välisiä painanteita, koillislaidalla on myös loivasti viettävää rinnesuota. Kohdealue 
sijoittuu kapean kumpumoreenikaistaleen yläpäähän korkeiden vaarojen väliseen painanteeseen, ja se on 
korkeimmalla sijaitseva Kainuun alueelta inventoitu moreenimuodostuma.  
 
Alueen liepeillä ja mahdollisesti sen kauttakin on jäätikön sulamisvaiheessa virrannut runsaasti luoteen ja 
pohjoisen suunnasta tulleita sulavesiä. Alueen kaakkoispuolisella kumpukaistaleella on pieniä harjunpätkiä ja 
ilmeisesti varsin lajittuneesta aineksesta koostuvia kumpuja ja selänteitä. Alueen koillispuolella sulavesivirtaus 
on huuhtonut kallioita ja puhdistanut jyrkkäpiirteisen porttimaisen ruhjeen. Myös alueen luoteispuolella 
Aittolammella on pieni, osin hyödynnetty harjumainen selänne. Pohjoisessa Pyssymäen itärinteessä ja 
kauempana Naulavaaralla on lisäksi useita pieniä, ilmeisesti jäätikön reunan ja vaaranrinteen väliin 
muodostuneita lieve- tai nielu-uoman tapaisia painanteita ja niihin liittyviä kerrostumia.  
 
Kalliosta ei ole havaintoa, mutta se voi olla luoteisosassa melko lähellä pintaa. Tieleikkauksissa ja kumpujen 
pinnalla on paikoin paksulti soraa ja hiekkaa etenkin alueen kaakkoisosassa, selkeitä moreenileikkauksia ei ole. 
Osa alueen muodoista voikin koostua pääosin lajittuneesta aineksesta. Pintalohkareisuus on vähäinen tai 
kohtalainen (alle 1-5 kpl aarilla), ja lohkareet ovat pieniä, alle metrin kokoluokkaa. Eniten lohkareita on 
luoteisosassa. Ylin ranta on seudulla noin 175 metrin tasolla (Pielisen-Sotkamon jääjärvi idässä), joten alue on 
selkeästi supra-akvaattinen. Alueen länsi- ja luoteispuolelle vaarajonojen ja jäätikön reunan väliin kuitenkin 
todennäköisesti patoutui useita pieniä, lyhytaikaisia jääjärviä paljon ylemmäksikin. 
 
Biologia 
Moreenialueella ei ole tehty kasvillisuusinventointia. Alue sijaitsee kokonaan valtion maalla. Alueen 
pohjoisosassa on tuoreen kankaan aukeita ja eteläosassa kuivahkon kankaan nuoria kasvatusmetsiä. Puusto on 
joko mänty- tai kuusivaltaista sekametsää. Pohjoisosassa moreenikumpuja erottavat korpimuuttumat tai 
turvekankaat. Eteläosassa on enemmän ojitettuja rämeitä (Metsähallituksen kuviotiedot). 
 
Maisema ja muut arvot 
Ympäristöään pienipiirteisempi alue erottuu kartalla melko selkeästi, mutta tieltä nähtynä matalat ja peitteiset 
muodot eivät juuri pistä silmään. Maastossa kuljettaessa pienipiirteisyys kuitenkin hahmottuu hyvin, ja 
hakatussa luoteisosassa kummukko näkyy erinomaisesti. Hakkuulta on myös avara näköala itään ja ympäröiville 
vaaroille. Sisäinen maisema on vaihteleva, joskin kummut ovat melko matalia ja kaakossa peitteisiä. 
Tiheimmissä kuusikoissa pienipiirteinen maasto on jopa eksyttävää. Alueen lounaispuolella kilometrin päässä on 
Hiidenvaaran-Löytösensuon Natura-alue (FI1200623), ja luoteessa kahden kilometrin päässä on Viltonvaaran 
Natura-alue (FI1200624). 
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